
 1 

    
 

 

 

                  Muzikrant april 2011 



 2 

 

 
 

Harmonie Kunst Adelt Helvoirt 
Aangesloten bij de FKM 
Brabantse bond van muziekverenigingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kunst Adelt via internet 
Website:  www.harmoniekunstadelt.nl 
E-mail KA:  info@harmoniekunstadelt.nl 
E-mail Muzikrant: muzikrant@yahoo.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postadres: Postbus 7 
 5268 ZG Helvoirt 
Secretaris: Els Tamminga 
 Gruttolaan 38 
 5262 ZG Vught 
 tel. 06-22228441 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
Penningmeester: Nick Kockx 
 Sint Jorisstraat 40 
 5268 CP Helvoirt 
 Tel. 0411-642922 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bankrekening: Rabobank Haaren-Helvoirt 
 Rekeningnr. 1211.94.787 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent Harmonie: Robert van Enschot 
 Wilhelmina Druckerstraat 8 
 5122 BC Rijen 
 Tel. 06- 12408409 
 robert.van.enschot@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigent LEKA: Alphons van Stenis 
 Lupinevallei 48 
 5237 MD ’s-Hertogenbosch 
 Tel. 06-51340581 
 a.stenis@home.nl  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Instructeur Kenrick Gunther 
Slagwerkgroep: Brabanthoeven 70 
 5244 HJ Rosmalen 
 Tel. 06-22978981 
 kenrickgunther@home.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan- en afmelden lidmaatschap: 
schriftelijk via het secretariaat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afmelden bij verhindering: 
Harmonie: Via intranet 
LEKA: Anita van Haaren 
 Bij voorkeur via mail: 
 anita.vanhaaren@online.nl 
 Tel. 0411-644123 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over LEKA: Hans Pouwer 
 Tel. 0411-643929 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over                    Nolly van Brunschot 
kostuums: Achterstraat 89a 
                     5268 EB Helvoirt 
                     Tel. 0411-641818 

Info over Ad Verboven 
instrumenten: Tel. 06-51063508 
 adverboven@kpnmail.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info over leerlingen, lessen, MIK Kunsteducatie: 
 Elle Verstijnen 
 Helvoirtsestraat 34a 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-642872 
 elle.verstijnen@hotmail.com 
 

 Jolanda van der Sande 
 Helvoirtsestraat 28 
 5268 BB Helvoirt 
 Tel. 0411-643596 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Docenten MIK Kunsteducatie Vught, 073-6564984 
Klarinet: Sef Pijpers 
Hoorn: Marco Koppers 
Dwarsfluit: Guus van der Heijden,  
 Wouter van Breugel 
Saxofoon: Anneke Beerens  
Slagwerk: Mari van de Putten,  
 Hans Raaymakers 
Klein koper: Alphons van Stenis 
Trombone: Ad Verspaandonk 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repetitiezaal: “De Notenkraker” 
Kastanjelaan 12; tel. 0411-642883 
 
Maandag 
15:45-19:00 Dwarsfluitlessen (Guus v.d. Heijden) 
 Bijgebouw vd Hervormde Kerk 
16:00-20:00 Slagwerkgroep (Kenrick Gunther) 
 
Dinsdag 
17:05-20:30 Saxofoonlessen (Anneke Beerens) 
15:45-18:45 Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
16:30-16:50 Hoornlessen (Marco Koppers) 
19:45-22:00 Repetitie harmonie 
 
Woensdag 
11:55-13:25  Klarinetlessen (Sef Pijpers) 
12:35-18:30 Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
17:10-19:10 Slagwerklessen (Mari van de Putten) 
 
Donderdag 
14:40-19:10   Trombonelessen (Ad Verspaandonk) 
 
Vrijdag 
16:55-18:30  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
18:30-20:00 Repetitie LEKA 
20:00-20:30  Trompetlessen (Alphons van Stenis) 
 
Zaterdag 
10:00-12:00 Inzamelen kleding, boeken en platen 

mailto:elle.verstijnen@hotmail.com
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April….doet blijkbaar nog steeds wat ie wil! 

Waar we het deze maand niet over gaan hebben: 
 

Het mogelijke aftreden van Koningin Beatrix – Het mogelijke aantreden van 
Willem Alexander – Het verdwijnen van de strippenkaart 
 

Waar we het onder andere wel over gaan hebben: te veel om op te noemen. 
 
Een bomvolle Muzikrant ligt/hangt/staat er voor jullie. Zoveel gebeurd, teveel om over te schrijven. 
Dat gaan we dus in ons voorwoord ook niet doen; blader om of scroll door voor de feiten die gebeurd 
zijn en datgene wat nog gebeuren moet.  
Music in Harmony was bijvoorbeeld een spetterend feest. Wij interviewden T en R, zij vertellen jullie 
de verhalen achter de schermen. 
Helaas deze keer geen “van de Bestuurstafel”; de vergadering moet nog komen. Data van 
vergadering en het uitkomen van de Muzikrant lopen niet ideaal parallel aan elkaar. Daar heeft deze 
redactie al wat op verzonnen. Hoe en wat? We komen er op terug.  
In de rubriek “Even Voorstellen” is Bas aan het woord en geeft als drummer het stokje weer door. 
(Grappig). Eerst de paasdagen en dan staan de plantjesactie en de buitenoptredens ook weer voor de 
deur. Gezellig met z’n allen weer naar Den Bosch toe. (We komen eraan, Zoete Lieve Gerritje!) 
 
Veel leesplezier! 
 

Els en Wendy 

 

 
 
 
 
 
 

Van de 
redactie 
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Er staan weer volop muzikale activiteiten op de agenda. Hieronder al onze optredens en concerten 
op een rijtje. Overzichtelijk voor al onze leden, maar ook voor alle ouders, familie van onze leden en 
Vrienden van Kunst Adelt.  
Graag willen we u allen uitnodigen om bij onze volgende concerten te komen luisteren!  
 
Heeft u nog vragen over tijdstip of locatie, neem gerust contact met ons op. 
 
secretariaat@harmoniekunstadelt.nl 
 
 
 

Datum Activiteit Onderdeel organisatie 

di 19 of 
26 apr 

Marsrepetitie Harmonie/slagwerkgroep Com. 
buitenoptredens 

zo 17 apr Regionaal concert voor jeugdorkesten 
in de Blauwe Scholk te Den Dungen 10.30 uur 

LEKA LEKA-cie 

do 28 apr Plantjesactie Allen Nick/Mark 

za 30 apr Koninginnedag Harmonie/slagwerkgroep Com. 
buitenoptredens 

zo 1 mei Dauwtrappen 
Vertrek om 5.15 uur vanaf Notenkraker 

Allen  

wo 4 mei Dodenherdenking Harmonie  

zo 29 mei Uitwisseling fanfare Oss 
10.30-12.30 uur 

Harmonie Dre 

vr 17 jun Afsluiting project Windkracht 6 
in Gastenbosch om 19.00 uur 

LEKA/slagwerkgroep  

zo 3 jul Concert Guldenberg 
14.00-16.00 uur 

Allen Reiscommissie 

za sep Kledingmarkt   

sep Repetitieweekend Harmonie  

zo 16 okt Uitwisseling Nieuwkuijk 
14.00-16.00 uur 

Harmonie  

zo 6 nov Regioconcert De Meierij Harmonie  

11-13 nov LEKA-kamp   

nov Intocht sinterklaas   
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
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Tonnie van Opstal 4 april Jenneke van Houtum 10 april 
Berry Verbunt 4 april Jos Leermakers 10 april 
Joyce van Brunschot 6 april Piet Vermeer 10 april 
Sebastiaan de Graaf 7 april Fenne Torjuul 11 april 
Tjerk van Rossem 8 april Sanne v.d. Ven 16 april 
Marijne Coppens 9 april Sabine v.d. Boer 17 april 
Nick Kockx 9 april Joris Verstijnen 22 april 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Jeugd Muziek Dag 
 
Op 20 maart jl. was weer de jaarlijkse Jeugd Muziek Dag.  Van de LEKA waren Martijn, Bart, Simon, 
Annemeike, Maartje, Bente, Brecht, Jacco en Moniek van de partij en we hebben van hen genoten!  
Een dubbel aantal leden ten opzichte van vorig jaar. Samen met nog zo’n 100 andere muzikanten 
hadden ze in 1 dag een aantal leuke partijen ingestudeerd. Chapeau!!! Met dank aan Alphons, die 
één van de dirigenten was. Hij maakte  echt de ‘blits’ met zijn camping-outfit (een trainingsjack; het 
thema was camping…), als slagwerker ging hij helemaal los op de tamboerijn en als toegift deed hij 
een paard na...  Al met al een geslaagde dag en een genot om het slotconcert te beluisteren!  
Volgend jaar wordt de JMD alweer voor de 20e keer georganiseerd en dat belooft een spektakel te 
worden. Informeer eens bij diegenen die dit jaar hebben mee gedaan, hoe leuk zo’n dag is en ga 
volgend jaar gewoon gezellig mee!!

 
 
 
 
 
 
 

Proficiat! 

 
 
 
 
 
 

LEKA-
commissie 
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Music in Harmony 2011 zit er weer op…. 
 
Heel wat werk ging er aan vooraf door de commissie Music in Harmony en het resulteerde in een 
spetterende avond! Als redactie (Red) van de Muzikrant namen we een klein interview af bij twee 
van de commissieleden: Tonnie (T) en Ruud (R).  
Benieuwd waren we naar hun belevingen van dit grootse Prom concert.  
 
Wat was jullie eerste reactie op afgelopen zaterdag? 
R: Wat was er afgelopen zaterdag?  …..SPETTEREND! Ik was blij dat we vrijdag konden gaan 
bouwen. Ik kreeg een soort Stiergevoel. (Red. Stiergevoel?) Ja,  je weet wel, dat er zo’n rood doek 
voor je hangt waar je dan eindelijk achter mag kijken. 
T: Voldaan gevoel toen we op het podium zaten: Yes! Hier hebben we het voor gedaan! 
 
Hoeveel uren aan voorbereiding en vergadering etc. gingen er aan vooraf? 
T+R: Afgelopen half jaar zo’n 10 a 15 uur per week per persoon. (Red. WAUW! 26 weken x 15 uur = 
300 uur per persoon…) 
T+R: Ja, en dat is dan nog exclusief stressvolle uren, telefoontjes heen en weer, email op het werk en 
het maken van notities midden in de nacht. Met 4 leden van de commissie bezochten we in deze 
periode ook nog 125 bedrijven met de vraag voor sponsoring. In die 15 uur zaten ook niet de uren 
waar we zelf onze partijen konden repeteren. Dit laatste was nog erg moeilijk in te passen, het ging 
natuurlijk uiteindelijk om de muziek, maar het was bijna een onmogelijke combinatie. 
 
Is er veel gezopen? Op de avond zelf dan, hè, niet tijdens jullie vergaderingen… 
R: Verrekte veel. 
 
Waarom kozen jullie voor de band Pater Moeskroen? 
R: BZB was onze eerste gedachte maar helaas haalde Udenhout Onder Zeil deze voor onze neus weg. 
Andersom deden wij dat uiteindelijk met Pater Moeskroen, die UOZ ook had willen hebben.  
T: Omdat we een feest wilden creëren! We wisten dat Pater Moeskroen dat kon en het is gelukt! 
 
Wat denken jullie hadden ze echt niks aan onder die rokken? 
R: Voor jullie een vraag, voor mij een weet! Da’s namelijk ook een voorrecht van in de commissie 
zitten, je komt ook nog eens in de artiestenruimte… 
 
Zijn er dingen die je de volgende keer anders zou willen doen? 
T+R: Eerder beginnen met de organisatie. Vooral op logistiek gebied. Zodat je wat meer tijd hebt en 
waardoor het ook eerder gaat leven. Zowel in de commissie als bij alle leden. 
R: De klok niet verzetten. 
T+R: De toegangskaarten misschien goedkoper…..? 
 

 
 
 
 

 
 

 

Music in 
Harmony 
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Onze vereniging telt veel leden. Zitten jullie bij het volgende evenement weer in de commissie, of 
geven jullie het stokje door? 
T+R: DOORGEVEN! We hebben beiden het evenement nu vele jaren, vanaf 2002, mee gedragen. En 
inderdaad er zijn veel leden: tijd voor nieuwe leden met hun ideeën. We hebben voldoende 
draaiboeken in elkaar gezet, alles staat op papier, dus het kan zo overgedragen worden. Nou ja, zo… 
met de nodige aanwijzingen en tips van ons uiteraard! We hebben ook zeker geen spijt van deze 
jaren in de commissie. Erg leuk om te doen. Het geeft een kick zo’n groot evenement voor elkaar te 
krijgen. 
R: Gezellige commissie ook trouwens. 
T: Nee, zeker geen spijt maar naast een drukke baan en het oma zijn, kost het soms net  te veel tijd. 
 
Willen jullie nog iets kwijt aan de leden van ons orkest? 
T: Klein minpuntje: jammer dat het echte groepsgevoel pas in het weekend zelf op gang kwam, 
terwijl wij er al maanden er mee bezig waren. In die maanden kregen wij niet echt de indruk dat het 
leefde onder de leden en voelden we ons daar af en toe wat eenzaam in. Ook al is er een commissie, 
je doet het uiteindelijk met heel de vereniging. Helpen tijdens voorbereidingen kunnen ook erg leuk 
zijn. Ook hadden we verwacht dat de leden gemiddeld wel wat meer kaarten konden verkopen.  
 
T+R: Dank voor de goede opkomst tijdens op- en afbouwen in de hal. Dat ging erg goed en vele 
handen…. Het was super!! Je hebt iets gemist als je er niet bij was! 
 
Tonnie en Ruud; Bedankt voor dit interview én al jullie inzet! Uiteraard geldt dit ook voor de 
andere commissieleden! 
http://www.youtube.com/watch?v=Gyu82WG_edM&feature=related 
Klik even op bovenstaande link, geven we jullie 35 seconde applaus. Welverdiend!  
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Gyu82WG_edM&feature=related
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Naam: Bas van Ewijk 
 
Woonplaats: Tilburg en soms Helvoirt 
 
Instrument: Slagwerk 
 
Lid van Kunst Adelt vanaf:  
Dat is zover ik zelf kan terugdenken in 1999 
geweest, klein jubileum dus binnenkort. 
 
Beroep/studie:  
Commerciele economie IEMES. Een 
commerciele economie opleiding (heel veel 
marketing/verkopen) gericht op de Event, 
Music en Entertainment branche. Als 
bijbaantje het bezorgen van boodschappen 
voor Albert Heijn. 
 
Wat doe je graag in je vrije tijd (naast muziek 
maken)?  
Ben veel bezig om (voornamelijk voor school) 
kleine evenementjes op te zetten en te 
managen,.. in deze categorie heeft Music in 
Harmony dan ook erg veel tijd/ energie van 
me opgeslokt. Daarnaast speelde ik tot voor 
kort nog in een bandje en ga ik graag met 
vrienden naar concerten .. dus alsnog erg veel 
wat met muziek te maken heeft. 
 
Wat is je levensmotto?  
Everything happens with a reason en Heb 
nergens spijt van.. (als je iets doet, doe je het 
op DAT moment met een reden, dus kun je er 
geen spijt van hebben) 
 
 

Van welke commissie binnen Kunst Adelt zou 
je lid willen zijn?  
Ben al lid van de Commissie evenementen 
(MiH) en daar heb ik het wel druk genoeg mee 
gehad, dus geen andere commissie voor mij :P 
 
Over 10 jaar dan….  
…. ben ik net klaar met mijn Tweede (Ja, 
tweede) Studie.. misschien al samenwonend.. 
en aan kinderen denkend... dit alles alleen 
nadat ik de mijn baan etc op de rails heb... 
verder wil ik binnen 10 jaar eigenlijk wel 
geëmigreerd zijn, Nederland vind ik namelijk 
best een verschrikkelijk land op bepaalde 
vlakken. 
 
Repetitie of pauze?  
Zonder de Repetities geen Pauzes en zonder 
Pauze misschien wel een Repetitie maar dat is 
slecht voor je concentratieboog hihi. 
 
Bier of wijn?  
Voornamelijk Bier, als een echte student.. 
lekker goedkoop, Maar na 10 Biertjes heb ik 
soms wel zin in een snel zoet wit wijntje. 
 
Liever lui of moe?  
Van Lui zijn word je uiteindelijk ook moe.. 
Maar ik ben liever moe dan lui, dan heb ik 
tenminste het idee dat ik wat uitgevoerd heb 
en daar moe van ben.. het idee dat je echt iets 
gedaan hebt is fijner dan het gevoel dat je de 
hele dag op de bank tv kijkt. 
 
 
Ik geef het stokje door aan…  
Sanne van de Ven 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Even 
voorstellen 
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  Dauwtrappen - zondag 1 mei 2011 
 
 
Op zondag 1 mei gaan we weer gezellig dauwtrappen. 
Het dauwtrappen is voor ons een echte traditie geworden. 
In een ongedwongen sfeer wandelen we met de harmonie en de drumband naar de St. Jan in Den 
Bosch en onderweg genieten we van een lekker ontbijt. De laatste jaren hebben we gezien dat de 
stoet achter de harmonie en drumband steeds langer wordt. Na de dienst van 8.30 uur worden er 
nog enkele koralen gespeeld in de St. Jan en ook op de Parade laten we ons horen. Daarna staat de 
bus klaar om ons weer terug te brengen naar Helvoirt. 
 

Het vertrek is om 5.15 uur vanaf de Notenkraker. 
Zorg dat je op tijd bent! 

 

Voor alle leden is deelname gratis 
 
We rekenen erop dat alle leden van de 
harmonie en de drumband hun 
medewerking verlenen. 
Als het echt niet anders kan, meld je je af 
bij de mentoren. 
 
Alle andere leden kunnen zich opgeven 
bij Elle Verstijnen, tel nr 0411 642872 of 
per e- mail 
dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl 
 
Ook niet- leden zijn natuurlijk van harte 
welkom. Voor broodjes met koffie of 
thee, de busreis en een drankje voor 
onderweg betalen zij € 6,-. 
Graag aanmelden door te mailen naar dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dauwtrappen 

mailto:dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl
mailto:dauwtrappen@harmoniekunstadelt.nl
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Zaterdag van 10 uur tot 12 uur. 
 
Ontvangen en sorteren van kleding in de Notenkraker. 
 
9 April  Ria van Wijk   en  Elske Schoenmakers 
16 April  Tonnie van Iersel en  Christ van Iersel 
23 April  Adrie Melis   en  Maria Mesman 
30 April  Marijke Beset   en  Jos Leermakers 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Vrijdag van 16 uur tot 19 uur. 
 
De gemeente verwacht altijd dat er 1 persoon van onze vereniging aanwezig is, 
dus je kunt de uren ook samen verdelen. 
Je helpt mee met het aanpakken van het groenafval en het terrein schoonvegen. 
 
15 April  Leonie van Houtum  en  Ankie Combee  
29 April  Sebastiaan de Graaf  en  Luuk Pouwer 

 
 
 
 
 
 
 

Kledingmarkt 

 
 
 
 
 
 
 

Groenpunt 
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Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep! Oproep!  
Nieuwe leden gezocht voor de muziekcommissie! 
 

Wie? 

Vanuit de muziekcommissie is er behoefte aan aanvulling met twee leden vanuit het grote 
harmonieorkest.  
 

Wat? 
Wat doet een muziekcommissie zoal en waar is deze commissie verantwoordelijk voor? 
- Het maken van de muziekkeuze van concerten en optredens en de planning hiervan. 
- Het maken van afspraken met de uitwisselende vereniging. 
- De muziekcommissie is ook een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur. Denk daarbij aan 

advisering, zoals voor welke instrumenten dienen we leden gaan te werven, wat speelt er zoal in 
het orkest en waar liggen mogelijke verbeteringen in de bezetting van het orkest. 

- De muziekcommissie werkt ook nauw samen met de LEKA en met de reiscommissie. 

Wanneer? 

De muziekcommissie vergadert meestal de 1e dinsdag van de maand, aansluitend aan de repetitie en 
daarnaast nog twee keer per jaar op een andere dag om de muziekkeuze en het programma voor het 
komend jaar op hoofdlijnen te bepalen. 
 
Er is dus veel te doen in de muziekcommissie en wij zouden het fijn vinden wanneer leden zich 
hiervoor zouden aanmelden. Heb je vragen of twijfel je nog of het wel iets voor je is, vraag gerust 
eens aan een van de huidige leden: Babs, Jos, Susan, Luuk, Jenneke, Robert of Dré. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Muziek-
commissie 
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Kopij inleveren voor de 25e van de maand; sturen naar muzikrant@yahoo.com. 
Leuke foto’s zijn natuurlijk ook zeer welkom! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij 

mailto:muzikrant@yahoo.com
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♪ Harmonie Sint Gregorius uit Haaren heeft vanuit het bestuur, namens onze vereniging, de 

uitnodiging gekregen om deel te nemen aan het Dauwtrappen op 1 mei a.s. 
 We zijn benieuwd of we dit jaar met een nog grotere groep naar Den Bosch gaan! 
 
♪ Binnenkort foto’s van Music in Harmony op de site te zien! 
 

  
 
♪ Klank (((wijzer... 
 Zo heet het nieuwe maandblad voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland. 
 Klankwijzer is een uitgave van de federatie van Katholieke muziekbonden en de opvolger van 

Music & show dat is opgehouden te bestaan. 
 Het nieuwe blad rolt 11 keer per jaar van de persen en verschijnt op tabloidformaat. 
 Wil je op de hoogte blijven van alles wat er in de harmoniewereld gebeurt, kijk dan op de 

informatietafel in de Notenkraker.  
 Neem gerust een exemplaar mee, maar laat de laatste liggen!   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Nootjes 
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♪ Afgelopen zaterdag 2 april heeft het solistenconcours weer plaats gevonden! De organisatie was 
dit jaar vanuit Helvoirt en het is zeer goed verlopen. Ook muzikaal is er door onze leden goed 
gepresteerd. Volgende maand hier een verslag over! 

 
♪ Een kleine foto-impressie van de slagwerk cross-over: 
 

 
 
♪ Idee voor een nieuw buitenoptreden? En nieuwe kostuums? Dit filmpje moet je zien… vooral 

blijven kijken! 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=VzJVRf63r0k&feature=youtu.be 
 
♪ Oproep: 
 

Hallo muzikant,  
  

Het is de bedoeling dat zondag 26 juni a.s. het eerste Koningspleinfestival gaat plaatsvinden. 
Heb je een idee, zin en tijd om je kunsten te vertonen c.q. bekendheid wilt geven aan  
je/jullie bestaan en eens een optreden in de buitenlucht geven dan hoor ik dat graag van je.  
Programmering is nog geheel open. Het is op een koopzondag dus het wordt een echte 
publiekstrekker met rustpunt in de vorm van terrasje/catering.  
Mocht je je willen aanmelden: 013-5420331 of muziekzwijsen@gmail.com 
Ik hoor/lees graag van je!  

  
Angela Espa-Caforio   
Muziek Zwijsen  
Koningsplein 248-249 
5038WK Tilburg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VzJVRf63r0k&feature=youtu.be
mailto:muziekzwijsen@gmail.com
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   Uitnodiging 
 
aan alle leden om een try out concert bij te wonen op  
zondag 10 april a.s. in de Notenkraker.  
Aanvang 14.00 uur. 

 
Via Robert, onze dirigent groot orkest, ontvingen we een leuke uitnodiging… 

 
Het blazersensemble otto-e-mezzo dat Robert ook dirigeert, heeft een aantal zondagen in 

de Notenkraker gerepeteerd in voorbereiding op een concert in de kamermuziekserie van De 
Azijnfabriek in Den Bosch.  
Het ensemble bestaat uit (oud) studenten van het conservatorium en goede amateurs uit de regio 
midden-brabant. Zo speelt ook onze eigen Sanne van de Ven mee met dit programma. 
 
Zij spelen Serenade No.10 in Bes - Gran Partita van W.A. Mozart.  
Het is een heel bijzonder werk voor 12 blazers en contrabas, met veel uitdagende muziek voor de 
spelers. Het werk is ook een beetje de bakermat voor de vorming van het harmonieorkest van de 18e 
eeuw. 
 
Graag wil het ensemble het hele werk voorafgaand aan het concert een keer door spelen. Dit is 
uiteraard het leukst voor publiek! 
Bij deze de uitnodiging aan alle leden en ouders van Harmonie Kunst Adelt om in onze eigen 
Notenkraker te komen luisteren.  
Het is muziek die erg tot de verbeelding spreekt en het zal voor onze orkestleden erg leuk zijn om 
eens zo'n ensemble te beluisteren. Zeker met het oog op ons verandertraject.  
 
Het werk duurt (inclusief de geplande programmatoelichting) ongeveer een uur. 
Zondag 10 april. Aanvang 14.00 uur. 
 

Tot dan! 
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Organisatiestructuur Harmonie Kunst Adelt 

voorzitter: Theo van Hattum     secretaris : Els Tamminga     penningmeester: Nick Kockx 
Muziek Evenementen Financiën Werving en selectie Beheer PR en communicatie 

Dré José Nick Elle, Hans Theo Els 

Muziek 
Dré Dekkers 
Roy Hendriks 

Babs van Kempen 
Jos Leermakers 

Robert van Enschot 
Susan Verstijnen 

Jenneke van Houtum 
Luuk Pouwer 

 
Supervisor 

Babs van Kempen 
 

Bladmuziek 
Ad Verboven 

Corné van Hout 
 
 
 

Concerten 
José Vugts 

 
Buitenoptredens 

Arno Bergman 
Marc van Iersel 

Nick Kockx 
 

Solistenconcours 
Joyce van Brunschot 
Jenneke van Houtum 

 
Dauwtrappen 

José Vugts 
 

Noten op de noen 
Marijke Beset 

José Vugts 
 

Music in Harmony 
Bas van Ewijk 

Simone van Houtum 
Christ van Iersel 

Tonnie van Opstal 
Ruud Schoenmakers 

Frans Westerhof 
Brigitte Witlox 

 
Reiscommissie 
Monique van 

Brunschot 
 Laura Kloprogge 

Nick Kockx 
Wendy Vugts 

 

Financiën 
Nick Kockx 

 
Oud ijzer 

Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Piet Vermeer 

 
Kledingmarkt 
Marijke Beset 

 
Plantjesactie 

Nick Kockx 
Marc van Iersel 

 
Lotto 

Piet Vermeer 
 

Vrienden: 
Christ van Iersel 
Frans Westerhof 
Hans van Rooij 

José Vugts 

Opleiding 
Jolanda van de Sande 

Elle Verstijnen 
 

Luchtorkesten 
Elle Verstijnen 

 
Leka 

Anita van Haaren 
Helma Hoff 

Hans Pouwer 
Jeanine van Iersel 

 
Slagwerkgroep 

José Vugts, 
Marc van Iersel 

 
Werving 

Jolanda van de Sande 
Elle Verstijnen 

 

Secretariaat 
Els Tamminga 

 
Onderhoud & bar 

Notenkraker 
Hans van Rooij 
Ad Verboven 
Jet van Iersel 
Piet Vermeer 

 
Schoonmaak 
Notenkraker 

Joyce van Brunschot 
Inge van Hattum 

 
Logistiek 

Piet van Iersel 
Ad Vugts 

 
Huisvesting 
Dré Dekkers 
Ad Verboven 

 
Instrumenten 
Ad Verboven 

Christ van Iersel 
Piet Vugts 

Hans Leermakers 
Ilse de Vrije 

Hans van Rooij 
 

Uniformen 
Nolly van Brunschot 

Pers en PR 
Christ van Iersel 

 
Muzikrant 

Els Tamminga 
Wendy Vugts 

 
Website 

Henk Schoenmakers 
 
 
 

     1 dec 2010 

 
 


